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Editorial de jornal 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Educação Física, Língua Portuguesa 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua 

estrangeira, abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e 

corporais, bem como a multiplicidade de manifestações sociais que emergem de 

grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses 

sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, 

além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento 

e dos elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as 

relações de poder presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências 

nas relações humanas e no comportamento social, artístico, corpóreo e 

linguístico. 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - 

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar 

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a 

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de 

forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 

regional, nacional e/ou internacional. 

[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, 

ampliando repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e 

culturais, mobilizando esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas 

criativas de interesse individual e/ou coletivo. 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do 

cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito. 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, 

avaliação para as aprendizagens, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou 

resumos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, entrevistas, estudo 
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de texto, estudo dirigido, estudo do meio, grupo de verbalização e de observação, 

leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, pesquisa 

em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção 

de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Quadro branco, jornal físico e digital, lápis de cor, computador e data show 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O trabalho será realizado com sondagens dos conhecimentos prévios dos alunos 

sobre a estruturação de jornal impresso e digital, através das rodas de conversas, 

exposição de aulas e de materiais pelo professor. Serão montados grupos com 

divisões de funções, como editor, coletor de informações, diagramadores, 

fotógrafos, ilustradores e etc, coordenados pelo professor para a produção do 

jornal. As notícias contidas no jornal serão de caráter informativo e de 

entretenimento sobre diversos assuntos da comunidade local e escolar. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação decorrerá da participação dos alunos em todo o processo de 

pesquisa e produção do jornal. 

 

Referências 

Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio. 

Taxonomia de Bloom: revisão teoria e apresentação das adequações do 

instrumento para definição de objetivos instrucionais- Ferraz & Belhot. 

Jornais atuais como, Correio Braziliense e Folha de São Paulo. 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
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